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Inspiratie Café
Gouden chef-kok
Brand Sacramentskerk
Open atelierdag Carré
Longa op weg naar NLC

armhoefseakkers@gmail.com

Veel buurtgenoten waren al bij ons
Te huur: een of twee verdiepingen van ons
prachtige huis in Cilento, met zwembad. Elke
verdieping heeft vier slaapkamers en een
eigen keuken. Blik op Capri en Amalfikust.
Prachtig achterland. Historische schatten.
Mooie stranden. Middeleeuws dorp. Cilento is
Unesco beschermd natuurgebied in de
provincie Campania , het land van citroenen
en de Mozarella.
Kijk op www.villapoggioalsole.com
Tel. 013-543 88 68
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Gouden chef-kok in onze wijk 			

Debbie de Weijer

Eind september werd in het Rotterdamse Ahoy het ‘World Championship of Chinese
Cuisine 2016’ georganiseerd. Xiao Wu Zhou, eigenaar en kok van Chinees-Hollands
cafetaria Chopin in onze wijk, nam het met zijn team op tegen honderden andere culinaire topchefs uit de hele wereld.
technieken dan de Europese keuken. Zo
heb ik tijdens het WK bijvoorbeeld vier
verschillende technieken gebruikt met één
ingrediënt.”
Anoniem beoordelen
Tijdens het WK werden er alleen gecertificeerde en ervaren koks toegelaten. Alle
koks moesten 2 borden opmaken. Eén
daarvan was voor de jury, die in een afgesloten ruimte alle gerechten beoordeelde op
smaak, creativiteit, hygiëne, innovatie en
opmaak. De jury wist niet welk gerecht van
wie was, omdat elk bord een kandidaatnummer kreeg. Pas toen alle punten bij
elkaar opgeteld waren, werd er gekeken
welke kok er bij het winnende gerecht
hoorde.
Het andere bord was voor het publiek,
zodat zij ook konden zien en proeven welke
gerechten er gemaakt waren. Elk team had
een eigen tafel waarop de gerechten mooi
gedecoreerd werden neergezet. De opdrachten werden trouwens random door de
wedstrijdleiding aangegeven en de gerechten moesten binnen 10 minuten klaar zijn.

De trotse wereldkampioen
chef-kok Xiao Wu Zhou
In totaal deden er 188 teams mee aan dit
WK, met elk vier koks. Zij bereidden in
tweeënhalf uur vele traditionele gerechten.
Vanuit Nederland waren er 11 teams. De
andere teams kwamen onder anderen uit
China, Singapore, Maleisië, Korea, Japan,
Australië, Frankrijk en Spanje. Het vierjaarlijkse evenement werd dit jaar voor de
eerste keer buiten Azië gehouden. “Het is
de bedoeling om authentiek Chinees eten
verder te ontwikkelen en op die manier te
laten zien wat er naast de afhaalrestaurants nog meer kan. Nederland is daar aan
toe,” legt Xiao Wu uit. Hij vindt de Chinese
keuken bijzonder, omdat China een heel
oude kookgeschiedenis heeft: “Die cultuur
is nooit gestopt en wordt steeds doorgegeven. De Chinese keuken kent veel meer

Stress in de keuken
Chef-kok Xiao Wu Zhou laat trots zijn
medaille en beker zien die hij heeft gewonnen tijdens dit drie dagen durende wereldkampioenschap. Hij heeft individueel een
gouden plak gewonnen met zijn garnalen
en als team hebben ze ook een beker
gewonnen. Deze garnalen heeft hij nu ook
in het speciale WK-menu zitten dat tot 6
november verkrijgbaar is bij Chopin. Alleen
is de saus minder pittig dan tijdens de wedstrijd. “Het koken in de openbare keuken
van Ahoy is toch net even iets anders dan
in de eigen keuken gerechten bereiden”,
vertelt Xiao Wu. “Thuis kook ik op gas en in
Ahoy moest er elektrisch gekookt worden.”
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Ook stonden er overal camera’s, onder
anderen van de NOS, op hem en zijn team
gericht; het evenement werd namelijk live
uitgezonden. Dit maakte het koken wel
spannend en gaf stress. Maar hij is wel een
hele ervaring rijker.

diverse gerechten die gemaakt zijn tijdens
het WK. Dit is zeer goed bevallen en van
verschillende klanten kreeg Xiao Wu Zhou
de vraag of hij dit niet vaker kon doen.
Daarom gaat er een wisselend maandmenu
komen met diverse gerechten. Wanneer dit
precies ingaat is nog niet bekend, maar de
bedoeling is nog dit jaar.

De afgelopen weken was bij Chopin het
WK-menu verkrijgbaar; een menu met

[Advertorial]

Een goed advies
Na een bezoek aan mijn huisarts in het gezondheidscentrum Piushaven kreeg ik het advies om een bezoek te
brengen aan de Fysiotherapeut. Zij zouden mij vast van mijn schouder / nekklachten kunnen afhelpen.
Zo gezegd zo gedaan, ben ik maar meteen naar de 1e verdieping gegaan in het gezondheidscentrum, waar
Fysiotherapie van de Braak en Maas gevestigd zit. Ik werd er uiterst vriendelijk ontvangen in een mooie omgeving
met een grote zaal om te oefenen en diverse behandelruimten; de volgende dag kon ik al voor een screening en
intake komen. De dame achter de balie kon me meteen vertellen hoe ik verzekerd ben, en hoeveel zittingen er
vergoed worden. Voor de volgende dag konden we meteen een afspraak inplannen. Er werd gekeken naar de
klacht en welke fysiotherapeut deze het beste kon behandelen.
Fysiotherapie van de Braak en Maas heeft diverse specialismen in huis, bijv. looptraining voor mensen met
etalagebenen, fysiotherapie speciaal voor ouderen, dry needling en een fysiotherapeut in opleiding voor kinderen;
kortom met bijna al je klachten kun je er terecht. De volgende dag toog ik vol vertrouwen naar de Prinsenhoeven
36 om naar mijn eerste afspraak te gaan. Hans Maas ontving me hartelijk met de vraag of er een stagiaire bij
mocht zijn. Daarna werden er eerst een boel vragen gesteld, om te achterhalen waar mijn klachten vandaan
kwamen; er werd gevoeld en de pijnpunten werden in kaart gebracht. Een behandeling volgde en er werd een
behandelplan gemaakt. Tips kreeg ik mee en er werden oefeningen voorgedaan in de zaal. Na een paar dagen
werd er een vervolgafspraak ingepland.
En nu, na een paar behandelingen gaat het stukken beter met mijn schouder / nek. Ik denk nog vaak aan de tips
en probeer heel consequent de oefeningen te doen, maar dat schiet er eerlijk gezegd weleens bij in. Na een paar
weken hebben we een belafspraak om te vertellen hoe dat het gaat.
Ik hoop niet dat ik binnenkort weer een ‘gewrichtsklacht’ krijg, maar de weg naar Fysiotherapie van de Braak en
Maas heb ik in ieder geval gevonden.
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Uithalen van de koningin
Op 28 augustus jl. vond het driejaarlijks koningschieten plaats op het gildeterrein
van het St. Jorisgilde aan de Oisterwijksebaan. Traditie na het koningschieten is het
‘uithalen van de koningin’ en dat gebeurde op zaterdag 22 oktober.
gaan vervolgens in optocht
naar het huis van de
nieuwe koning. In dit geval
dat van Jan van de Wouw
aan de Broekhovenseweg.

Francien v.d. Wouw wordt gekroond als nieuwe koningin
van het St. Jorisgilde
De gildezusters dragen op zo’n dag het
zilver en alle gildetekenen die normaal door
de gildebroeders worden gedragen, en

Daar werd door de oude
koningin het koningszilver
omgehangen bij de nieuwe
koningin.
Vervolgens kregen de gildezusters een uitgebreide
koffietafel, terwijl de gildebroeders ergens achteraf
mochten verblijven. Daar

werden ze door de nieuwe koning getrakteerd op een drankje en wat er over was
gebleven van de koffietafel.

Ondernemer in de wijk
	
  Francy, ondernemer uit de wijk 				

Gerben van Eeuwijk

In woonlandschap de Leyhoeve zetelt sinds februari 2016 een heuse traiteurie.
Uitbater van deze zaak vol lokale delicatessen is wijkbewoner Francy Kouwenberg.
“Wat leuk dat de buurtkrant belangstelling
toont”, roept Francy spontaan. Zij en haar
man Marcel stralen als ze over hun avontuur vertellen. “Voorheen had ik een winkel
in serviceflat de Duynsberg in Tilburg-West.
Toen kwam de grote kans voorbij om in
de Leyhoeve te starten. Na een lastige
aanloopperiode vanwege de nieuwbouw zit
de loop er nu goed in“, vertelt het echtpaar
enthousiast. Francy is als gastvrouw het
uithangbord van de onderneming en Marcel
de stille kracht achter de schermen.

crèche. “We zijn expres geen kopie van
een supermarkt, maar verkopen uitsluitend specialiteiten van zo’n 12 plaatselijke
leveranciers, waaronder Theo Pastoor
en sinds kort ook bloemenzaak Blossom.
Service en kwaliteit zijn de waarden, en
alles vers geleverd. Topper is het concept
‘de vrienden over de vloer-plank’ vol lekkernijen. Ideaal bij visites tijdens borreltijd.”
Francy is zichtbaar trots en straalt van oor

Goed spul
In het grote complex met bijna 300 appartementen zit Traiteurie Francy rechts
in het pand, pal naast het zwembad en de
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tot oor. Haar zwarte bestelbusje valt op in
de straat en is het signaal voor bewoners
dat ze open is. “Mijn vrouw wordt steeds
meer een bekend gezicht in de Leyhoeve
en veel bewoners raken aan haar gastvrijheid gehecht“, zo doet eega Marcel een
duit in het zakje. “Sommige senioren geven
zelfs hun pincode, als dat geen teken van
vertrouwen is!”
Populatie
De gemiddelde leeftijd van de Leyhoevenaren is 67 jaar, aldus Marcel, maar naar
verwachting gaat die de komende jaren
flink stijgen. Het woonlandschap richt zich
op vitale senioren die nooit meer hoeven te
verhuizen, ongeacht hoe het leven verder
verloopt. “Onze traiteurie past naadloos
bij deze nieuwe woonvorm, waarbij klasse
en enige luxe de norm is. Gezelligheid
kent geen tijd op Brabantse bodem en
Francy voelt zich daar prettig bij. Echt fijn
dat mijn vrouw iedere avond vol goede
zin thuis komt”, vertelt de voormalige kok.
Het stel heeft overduidelijk horecabloed
in de aderen en weet hoe belangrijk sfeer
en uitstraling zijn. “Als wij er een goede
boterham aan kunnen verdienen en onze
klanten zijn blij en tevreden, dat is ons
doel”, meldt Francy desgevraagd, terwijl ze
haar elektrische sigaret ter hand neemt.

Francy Kouwenberg
winkel, zo weet ik uit eigen ervaring.” Het is
trouwens een misverstand, dat de Leyhoeve en dus ook de traiteurie alleen voor
bewoners is. Francy: “Mensen (uit de wijk)
die geen tijd of zin hebben om de stad door
te crossen kunnen met one-stop shopping
alle locale specialiteiten kopen tegen de
reguliere winkelprijzen. Tevens is er voor de
wijkbewoners een gratis bezorgservice.”
Overbuurman Paul v/d Brekel heeft overigens - samen met zijn dochter Puck - de
mooie huisstijl ontworpen, die website, winkel en busje sieren. Francy heeft 1 vaste
kracht in dienst en 2 oproepkrachten voor
de weekenden en vakanties. “Samen met
dit teampje kan ik de ruime openingstijden
garanderen, want ik moet vaak op pad naar
mijn trouwe leveranciers. Ik ben ook druk
met het samenstellen van menu’s voor de
zorgafdeling, een vaste klant inmiddels. Er
woont in de Leyhoeve heus niet alleen sjiek
volk, hoewel het Zwitserleven gevoel er
zeker aanwezig is.”

Teampje
Momenteel geniet Francy van een extra
klantenstroom, namelijk de bouwvakkers
die naast de Leyhoeve Hotel Van der Valk
neer zetten. “Mijn ambitie is om meer
klanten van buiten te trekken, met een
terras volgend jaar. Maar de persoonlijke
contacten met vaste klanten blijft het meest
waardevol. Naarmate mensen ouder worden stijgt hun waardering voor een interne

In Groningen is ook een Leyhoeve in
aanbouw met plannen voor een soortgelijke traiteurie, net als in Tilburg. “Ze zijn al
komen kijken, maar ik ga daar niet heen.
Ik ben te gehecht aan mijn eigen stad,” zo
besluit Francy.
Meer informatie: : www.francy.nl.
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Beste buurtgenoten
Na een succesvol 2015, ga ik samen met mijn zoon Alpe d’ Huzes 2017 lopen.
U heeft mij bijzonder geholpen in 2015, door stoffen kleding en rommelmarkt spulletjes te doneren. Wederom wil ik jullie allen vragen om ons te helpen ons doel te
bereiken. Dus heeft u iets voor ons dan horen wij het graag. Bij voorbaat Dank!
Twan en Marian van Baast, Oisterwijksebaan 180. (06 482 006 51.
Ook onze kaarsenactie is weer gestart. U
koopt bij ons een kaars voor € 5,00 voor
onze geliefde die we zo missen, of mensen
die aan het vechten zijn tegen welke ziekte
dan ook.
Deze kaars kun je versieren door een foto,
tekst of tekening erop te plakken. Daarna
breng je de kaars terug naar ons. Deze nemen wij mee naar de alp waar wij ze zullen
laten branden.
Ook hebben wij wensballonnen in de vorm
van een hart die wij verkopen voor eventueel oud en nieuw, of wij nemen ze mee om
deze op te laten aan de voet van de Alpe
d’ Huez. Ook deze zijn te koop voor € 5,00.
De gehele opbrengst gaat naar het K.W.F.
Kankerbestrijding.
Kijk ook eens op site : https://deelnemers.
opgevenisgeenoptie.nl/teamvanbaast.

Marian van Baast

Spellenbeurs Ludens 013 op 26 november
Vlak voor Sinterklaas willen we opnieuw zoals 2 jaar geleden een spellenbeurs
organiseren. Het is de bedoeling dat je eigen spellen kunt verkopen, kunt ruilen en dat
je die middag als je wilt, spellen kunt spelen. Het gaat wel om bordspellen dus niet om
speelgoed. Iedereen is welkom vanaf 13.00 tot 17.00 uur bij Café Zomerlust.
Buiten de Ludens 013 leden worden ook de
andere spellenclubs uit Tilburg uitgenodigd
om mee te doen met deze middag.

met veel plezier met elkaar, onder het
genot van de uitgebreide drankenkaart van
Zomerlust.
Het niveau is redelijk hoog, de spellen zeer
gevarieerd en vaak het nieuwste van het
nieuwste omdat veel leden goed op de
hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen
qua bordspellen. Dit komt o.a doordat
veel deelnemers via een bezoek aan de
jaarlijkse grootste Spellenbeurs «Spiel»
in Essen, via de spellenspektakel in
Eindhoven en het Zuiderspel in Velthoven,
goed geïnformeerd blijven.
In de tussentijd heeft ons initiatief drie

Wie is spellenclub Ludens 013?
Op maandag 23 april 2012 zijn Cor Jacobs
en Gerard van der Wielen begonnen
met het opzetten van een maandelijkse
spellenavond op de 1e maandag van de
maand om 20.00 bij Zomerlust.
We zijn nu ongeveer 50 spellenavonden
verder met een gemiddelde opkomst
tussen de 20 en 30 personen en spelen
nog steeds de 1e maandag van de maand
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Opvallend is dat we in het begin gestart
zijn met een grote groep die ook uit de wijk
afkomstig is en dat er van die groep niet
meer zoveel mensen zijn overgebleven. Dit
betreuren wij omdat wij het initiatief gestart
zijn als een gezellige buurtactiviteit!
Mogelijk dat deze terugloop te maken heeft
met de moeilijkheidsgraad die sommige
buurtbewoners kan afschrikken maar
iedereen is nog steeds welkom en kan
zelf bepalen met welk spel je wilt spelen.
Geen contributie, geen verplichtingen. Je
speelt je eigen meegebrachte spel of dat
van anderen en alles wordt op de avond
zelf uitgelegd, als je de spelregels niet kent.
Het gezellig samenspelen op een mooie
locatie in de buurt blijft ons uitgangspunt.
Dus loopt gerust een keer binnen op de 1e
maandag van de maand en kom de sfeer
proeven.
Dus graag tot ziens op zaterdagmiddag
26 november of op één van de
spellenavonden bij Zomerlust of op een
spelavond op één van de andere locaties.

navolgers gekregen in Tilburg die ieder hun
eigen avond organiseren:
Zo is er de Spelcaroussel die speelt vanaf
19.30 op de 3e vrijdag van de maand in
een buurthuis MFA het Kruispunt aan de
Sinopelstraat 1.
Op de 3e maandag van de maand is er
een spellenavond bij de King of Italy vanaf
20.00 op Huibevendreef 22 de Reeshof.
AanZ die speelt in buurtcafé de Blaak op
de laatste zaterdag van de maand.
Verder organiseert spellenwinkel de
Dobbelsteen nog enkele avonden in het
jaar.

Cor Jacobs, Gerard van der Wielen
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Feestelijk diner voor senioren
op 21 december
Na weer een heel jaar genieten van lekkere diners voor senioren nodigen we u uit voor
een speciaal candlelight-diner, een feestelijk diner om de decembermaand te vieren.
Dit uitgebreide diner vindt plaat op woensdag 21 december in de Pelgrimhoeve.
Iedereen uit onze wijk van 55+ is welkom: alleen, met z'n tweeën of met meerdere
personen. Dus schrijf u snel in, want vol = vol!
Ontvangst vanaf 17.30 uur. We beginnen wat later met het diner, maar u kunt van tevoren al
lekker een glaasje drinken. Eindtijd: we schatten in rond 20.30/21.00 uur. Ook de koffie en
thee met iets lekkers na het diner zijn inbegrepen (aangeboden door Verrijk je wijk).
De kosten voor dit heerlijke viergangendiner zijn 13 euro per persoon. De KBO en het
Senioren Netwerk geven een bijdrage aan de kosten, daarom kunt u voor deze lage prijs
meegenieten. De overige drankjes zijn daar niet bij inbegrepen, deze kunt u rechtstreeks bij
de Pelgrimhoeve afrekenen.
Wilt u ook lekker mee komen eten? Geef u dan op
met onderstaande bon of maak het bedrag maal het
aantal deelnemers over op reknr. NL 84 INGB
0003673935 van de KBO Sacrament en zet er
duidelijk bij: diner 21 december, het aantal personen,
plus uw naam.
Als u zich met de bon inschrijft, stop dan ook meteen
13 euro per persoon bij de opgavestrook. Pas dan is
uw inschrijving geldig.

Menu op 21 december:

÷

Viergangen Frans
verrassingsmenu met keuze uit
verschillende vlees- en
visgerechten. Dus voor
iedereen zitten er heerlijke
gerechten bij!

Schrijf uzelf in vóór 14 december. U krijgt geen bevestiging meer, maar we verwachten u op
21 december vanaf 17.30 uur in de Pelgrimhoeve.
Kunt u wegens een voedselallergie iets niet eten, geef dat dan aan op de inschrijfbon.
Er wordt dan rekening mee gehouden.
Mail met evt. vragen naar 7 seniorennetwerk@armhoefseakkers.nl of bel naar
( (013) 544 67 83 (Ineke van Kasteren).
Vriendelijke groeten van KBO Sacrament en het Senioren Netwerk Armhoefse Akkers
Ja, ik kom/wij komen op woensdag 21 december naar het feestdiner in de
Pelgrimhoeve
Naam/namen:……………………………………………………………………………………….
Ik kom/wij komen met 1 persoon / 2 personen (graag omcirkelen)
Adres:…………………………………………………………. Telnr.……………………………..
Mailadres:.............................................................................................................................
Stop deze bon vóór 14 december a.s. in de bus op J.P. Coenstraat 34a, Ringbaan-Oost
240-43 of Jan van Beverwijckstraat 92, in een gesloten envelop samen met het bedrag van
13 euro per persoon, of maak het bedrag over.
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Horecamanager omnisportvereniging Were Di 		

Gerben van Eeuwijk

Sinds februari van dit jaar is er bij omnivereniging Were Di een horecamanager actief:
Niek Hermans. Op woensdagmiddag houdt Niek achter zijn laptop kantoor in het
gloednieuwe paviljoen aan de IJsclubweg. Kort na de lunch maakt hij spontaan tijd
vrij voor een interview.
Wat maakt jou geschikt voor deze functie?
“Bruggenbouwer zijn tussen sport en
horeca ligt mij goed. Jarenlange horecaervaring zit in mijn rugzak en sportief ben ik
eveneens. Zelf heb ik 9 jaar gehockeyd bij
Were Di en ik ben bovendien vader van 3
sportieve kinderen. Ik ben gastvrij en flexibel. Het is een mooie uitdaging om de spil
te zijn tussen het bestuur, de 4 sportverenigingen en leden en alle verwachtingen te
managen. Gelukkig sta ik er niet alleen
voor. Samen met de barcommissie en vele
enthousiaste vrijwilligers gaan we er een
goedlopend, sfeervol horecapaviljoen van
maken.”

Hoe is deze constructie tot stand gekomen?
“Were Di had voorheen een horecaexploitant die bar en kantine uitbaatte.
Horeca-exploitatie via een ondernemer of
pachter is een vorm die veel voorkomt in de
sportwereld met bijvoorbeeld een echtpaar
achter de bar. In de huidige tijd blijkt deze
vorm echter vaak niet meer haalbaar of
niet aan te sluiten bij de behoefte van een
vereniging. In aanloop naar de nieuwbouw
van het prachtige paviljoen van architectenbureau Bedaux de Brouwer is er voor een
nieuwe koers gekozen. Projectmanager
Mark Storms heeft een adviesplan geschreven om de exploitatie van de horeca
weer binnen de club te brengen met behulp
van vrijwilligers. Door inzet van alle leden
ontstaat er meer sfeer en beleving: het
oude verenigingsgevoel komt weer terug.
Om een vrijwilligersstructuur te laten slagen
is echter ook een vaste horecamanager
nodig. Zo zette Mark een vacature uit waar
ik op reageerde. Na een kennismaking met
het bestuur ben ik nu voor 38 uur per week
in dienst. Dat bevalt zeer goed.”

Jij bent de horecamanager, maar wie is
eigenlijk jouw baas?
“Via een payroll-constructie ben ik in dienst
van Omnivereniging Were Di. Het bestuur
waar ik voor werk bestaat uit vrijwilligers
die de 4 verenigingen vertegenwoordigen:
hockey, tennis, beachvolleybal en jeu-deboules. Were Di heeft in totaal circa 1.900
leden. Een vrij grote club, dus de randvoorwaarden moeten goed geregeld zijn, zoals

Horecamanager Niek Hermans, achter de bar van het tijdelijke strandpaviljoen
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tot onze beschikking, dus dat verruimt de
mogelijkheden. Were Di ontvangt verder diverse scholen en bedrijven uit Tilburg voor
sportdagen, toernooien en gymlessen. Een
sport-BSO zoals in het Wandelbos zou een
mogelijkheid voor de toekomst kunnen zijn.
Aan dat soort out of the box zaken denk ik
graag mee.”

een online rooster, bardiensten voor leden
en een barcommissie. Op mijn beurt stuur
ik de terreinbeheerder en schoonmakers
aan.”

Is een eigen horecamanager een aanrader
voor andere sportclubs?
“Voor zover ik kan beoordelen wel, mits de
vereniging voldoende omvang heeft zoals
verenigingen als Were Di en Hockeyclub
Tilburg. Voor de Noad Longa Combinatie
(NLC) kan deze manier van horeca exploiteren ook zeker een aanrader zijn. Het is
niet alleen rendabel, maar zorgt ook voor
een sterker verenigingsgevoel en een horecabeleving vol sfeer.”

Wat zijn jouw eigen ambities in deze unieke
job?
“Were Di heeft geen winstoogmerk. Mijn
hoofdtaak is een gezonde exploitatie van
de horeca met een marge op de omzet
uiteraard. Leden moeten zich ten alle tijden
welkom voelen, dus hospitality is een kernwaarde. Zo hebben tennissers bijvoorbeeld
behoefte aan rustig borrelen. Dat kan bij de
mooie gashaard naast de bar. En hockeyers houden van een goed feestje op zijn
tijd. Die bekende traditie ga ik mee hoog
houden. Op 30 oktober is er bijvoorbeeld
een nieuw feest geweest: ‘Heel Were Di
Zingt’. We hebben nu dit prachtige pand

Op weg naar de uitgang wijst Niek naar de
snoepautomaat. Deze moet weer dringend
bijgevuld worden. In het kader van het
nieuwe landelijke beleid ‘de gezonde sportkantine’ is hij in onderhandeling over wat
gezondere aanvoer dan alleen zoetigheid.

Nieuw initiatief: Creabeurs
Heb je zelfgemaakte cadeaus, of leuke creaties gemaakt die je graag aan anderen laat
zien en wilt verkopen? Neem deel aan de Creabeurs op 26 november.
Heel veel mensen maken thuis achter de
voordeur de prachtigste creatieve werken
en vaak ook heel veel ervan. Als de eerste
werken zijn opgehangen en latere werken
cadeau zijn gegeven, is de vraag wat doe
ik met de rest van mijn hobby? Hoe leuk
zou het zijn, als je mensen ontmoet die
ook die hobby hebben, als je samen wilt
gaan afspreken, als je over je creaties kan
vertellen?

sieraden maken, kalligraferen, boetseren,
breien en haken, naaiwerk, borduurwerk,
houtbewerkingen, pottenbakken, werken
met servetten en nog veel meer.

Jouw creaties tonen? Nu kan het. Voor
de voor het eerst te houden particulieren
creabeurs op 26 november in Wijkcentrum
Heyhoef te Tilburg, kun je zelf een tafel
inrichten en jouw werk daar tonen en/of
verkopen. Jouw creatie kan zijn: quiltwerk,

Genoveva Hopman

De beurs wordt gehouden in samenwerking
met ContourdeTwern en we hopen, dat je
snel een tafel reserveert, je bent van harte
welkom.
Mail naar 7 gwmhopman@gmail.com.
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Spits voor de toren van de Sacramentskerk?
De werkgroep Kerk en Klooster is naarstig op zoek naar goede
ideeën om gelijktijdig met de verbouwing van het complex een
spits op de toren te krijgen. Ook de leerlingen van Bs.
Armhoefse Akker zijn ingeschakeld.
Riny van Veldhuijsen, lid van de werkgroep Kerk en Klooster, heeft
met de school kunnen regelen dat er een oproep naar de leerlingen
ging. De werkgroep ziet graag dat er weer een spits op de toren
komt. In de glorietijd van de kerk stond er een spits van koper op
met daarop een kruis. Dat hoeft niet terug te keren; een meer
kunstzinnige oplossing heeft de voorkeur.
Wedstrijd
Er is een echte wedstrijd met prijzen van gemaakt, zo geeft Riny in
een brief aan: “Dus begin maar te tekenen, kleuren, knippen,
plakken om de werkgroep te laten zien hoe een nieuwe spits er
volgens jou uit zou kunnen zien. We hebben de vraag ook gesteld
aan buurtbewoners, kunstenaars en architecten. Het allerbeste idee
gaat uitgevoerd worden! De werkgroep gaat proberen om daar geld
voor in te zamelen.”
Hopelijk krijgt de werkgroep mooie inspiratie. De leerlingen hebben
tot 15 november de tijd om met ideeën en voorstellen te komen.

Sacramentskerk ‘on fire’						

Redactie

‘Op een mooie zaterdag in oktober zijn twee vriendjes samen met zelfgemaakte molotovcocktails, een kannetje benzine en wat lucifers naar de Sacramentskerk gegaan
om fikkie te stoken. Aangemoedigd door filmpjes op YouTube zijn ze inmiddels
volleerd pyromanen.’
Zo begint het scenario voor een grootscheepse brandweeroefening in de vervallen kerk aan de Ringbaan Oost. Op 8
oktober jl. hadden de korpsen van BerkelEnschot, Udenhout, Riel, Goirle, Oisterwijk,
Moergestel, Hilvarenbeek, Diessen en
Tilburg verschillende oefenobjecten voor
de jaarlijkse vaardigheidsdag. Ploegen van
genoemde korpsen beoefenden op deze
dag om toerbeurt de verschillende vaardigheden in plaatsen in en rond Tilburg.  

nagebootst. Een beetje fantasie hoorde er
ook bij als een mans grote pop met doorboord been om hulp ligt te kermen. Maar de
onverwachte werkelijkheid kwam ook om
de hoek kijken, toen het koor niet berekend bleek op de manschappen. Na iedere
oefening volgde een uitgebreide evaluatie
en werden verbeterpunten benoemd.
Een twintigtal omwonenden kwam een
kijkje nemen en waren vooral onder de
indruk van het desolate gebouw, dat zo’n
rijke roomse traditie heeft gekend. Er is
werkelijk niets meer over van de grandeur
van weleer!
Met de fotocollage op de pagina hiernaast
kun je nog even meekijken.

Levensecht
Het ging er daarbij ‘levensecht’ aan toe.
Met rookmachines, lichteffecten en echt
vuur werden levensbedreigende situaties
14
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Weer samen zingen voor de Sint 					

Redactie

Op 13 november arriveert de Goed Heilig man uiteraard weer met zijn stoomboot en
een hele lading Pieten in Tilburg. Enkele buurtgenoten gaan nu voor de derde keer dit
feestje extra gezellig maken!
Vanaf 10.45 uur zal Hein van Berkel op
zijn piano sinterklaasliedjes spelen bij de
Holle Boom en natuurlijk zijn de kinderen
(en hun ouders) van harte uitgenodigd om
uit volle borst mee te zingen. En, krijg je
dorst of trek in iets lekkers, dan zorgt Gijs
van Zomerlust voor koffie, thee, warme
chocomel, ranja en pepernoten. Een mooi
opwarmertje voor de binnenkomst van

Sinterklaas, want als
je samen zingt gaat de
tijd sneller, maar is het
vooral ook heel gezellig.
Nadat de Sint rond 11.45
uur voorbij gevaren is,
hoef je niet meteen weg en kan het nog
een leuk buurtfeestje worden. Dus kom!

Deltaplan voor het Landschap in afrondende fase
In 2008 is het project Deltaplan voor het Landschap van start gegaan met als pilotgebied: Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven. Het project zit nu in de afrondende fase
en dit najaar worden de laatste natuur- en landschapselementen aangeplant.
Het doel van Deltaplan voor het Landschap was om het pilotgebied landschappelijk nog aantrekkelijker te maken. Dit
onder meer door nieuwe aanplant en het
verbeteren van de ontsluiting met wandelpaden. Een niet onbelangrijk onderdeel vormde de betere financiering voor
agrariërs om aanleg en onderhoud in hun
duurzame bedrijfsvoering op te nemen.
De nieuwe brug als onderdeel van het
‘Heukelommetje’ vlakbij café Mie Pieters

Landschap
De afgelopen jaren zijn in dit gebied veel
werkzaamheden verricht. Door de aanleg
van ruim achttien hectare aan landschapselementen bestaat zo’n vijf procent van het
landschap nu uit een natuurlijk netwerk met
houtsingels, poelen, bomenrijen, natuurlijke
oevers en bloemrijke randen. Door aanleg
en herstel van paden is er een aantal fraaie
wandelroutes bijgekomen en is vlakbij café
Mie Pieters een nieuwe brug aangelegd.
Die brug maakt het mogelijk om het ‘Heukelommetje’ vanaf Mie Pieters te lopen. Om
het proces op gang te brengen, zijn destijds
voor de kavelruil enkele percelen gekocht.
Hiervoor zijn nieuwe eigenaren gevonden.
Als voorwaarde van de overdracht hebben
zij nieuwe natuurelementen gerealiseerd en

opgenomen in de bedrijfsvoering. Door dit
proces is de agrarische structuur versterkt
en is er een mooi en gevarieerd landschap
ontstaan.
In november is de officiële afsluiting van
het project en wordt de projectleiding, die
nu onder verantwoording valt van Streekhuis Het Groene Woud, overgedragen aan
Stichting Duurzaamheidsvallei. Het project
is mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van Brabants Landschap, gemeenten
Tilburg en Oisterwijk, Waterschap De
Dommel, provincie Noord-Brabant en het
ministerie van Infrastructuur en Milieu.
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Ook de zilversmid heet u welkom					

Redactie

Op zondag 6 november houden de kunstenaars van Carré weer een open atelierdag
van 12.00 tot 17.00 uur. Ze zetten dan letterlijk alle deuren open van de verschillende
ingangen die het monumentale complex (het vroegere St. Elisabeth ziekenhuis) rijk is.
De Salon is het beginpunt en daar ontvangt
u informatie over de te lopen route en de
deelnemende kunstenaars. Tientallen kunstenaars wachten u op in hun ateliers. Menig kunstenaar die er nu een atelier huurt,
zou een kind kunnen zijn van de huurders
van het eerste uur. Wat dat betreft mag je
spreken van een tweede generatie. Deze
kunstenaars zijn op tal van terreinen actief,
zoals: lesgeven aan groepjes kinderen,
schilderen, grafisch vormgeven, edelsmeden, leer bewerken, 3D- en gemengde
technieken, video’s opnemen en monumentale kunst maken.Tegenwoordig zijn er
ook meerdere schrijvers te vinden op Carré
onder wie Hetty Kuhne. Vanouds kende
Carré al meerdere muzikanten. De zangstudio van Reina Waagenaar in het souterrain is tijdens de open atelierdag eveneens
te bezichtigen.

Werk van grafisch vormgever Martijn Homan
op Carré zit nu voor het eerst een echte
edelsmid in de persoon van Linda de Kort.
Haar buurman is de unieke horlogemaker
Robin Gerris. Naast diens werkruimte vindt
men het atelier van Paulien Hopmans,
maakster van unieke leren tassen.
Technieken
Daarmee is het aanbod nog niet uitgeput. Want op de tweede verdieping van
het complex kunnen bezoekers van het
restauratieatelier van Vasili Lianouridis zien
hoe hij te werk gaat. Tevens vindt men daar
ateliers van Nienke Voetel en videokunstenaar Jolanda van Nuenen.
De schilders Fred van Esch en Lia Kuijpers
vindt u een verdieping lager . Op de eerste
verdieping in het poortgebouw houdt Robin
Burger zijn deur open en toont pulp-art in
gemende techniek. Zijn buurman is de illustrator en vormgever Thomas van Deelen.
Atelier 51 treffen we aan nabij de Turkse
gemeenschap. Dit atelier wordt gedeeld
door de schilder Marleen Pullens, Judith
Kuijpers die monumentaal werkt en Bryan
van Schooten die 3D-technieken maakt en
toepast op keramiek mallen.

Variëteit
Maar ook de ‘eerste generatie’ doet uiteraard mee. Zo kan men het beeldhouwatelier van Wim Geers bezoeken en kennis
maken met het fotowerk van Wout van
de Wouw, de verzameling grafiek van Nel
Donkers en de schilderateliers van Frans
Ellenbroek, Bart Hoogveld en – op zolder
– Ted Andriessen. Linda van Os heeft,
eveneens op de zolder, een prachtig groot
schildersatelier dat ze deelt met Martijn
Homan, een grafischvormgever die tevens
sieraden maakt. Over sieraden gesproken,

Kortom, wie alle ateliers en het daar gepresenteerde werk goed wil bekijken, is wel
een paar uurtjes zoet en doet er goed aan
om op tijd te komen. We ontvangen u graag
op zondag 6 november op Carré aan de
Jan van Beverwijckstraat.

Handgemaakte tassen van Paulien Hopmans
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Informatie

Ontwikkelingen Jan Wierhof
In deze bijdrage van GGz Breburg de voortgang van (bouw)activiteiten, de opname
van justitiële cliënten en de groenvoorziening rond de locatie Jan Wierhof.
De verbouwing van Jan Wierhof 6, 7 en 8
verloopt nog steeds geheel volgens plan.
Dat betekent dat de verhuisdatum van 16
december gehaald zal worden. De afronding van dit project kan betekenen dat er
een lichte toename is van leveranciers en,
rond de 16e december, verhuiswagens.
Het is de bedoeling om u als buur in het
begin van het nieuwe jaar uit te nodigen
om onze nieuwe accommodatie te komen
bekijken. Verdere informatie hierover volgt.

Wanneer nu een cliënt overgebracht moet
worden, gebeurt dat via de DJI. Nu is het
beleid van het DJI dat passagiers ten allen tijde geboeid worden meegenomen.
Dit in het kader van de veiligheid voor de
bemanning van de auto. Zodra de cliënt
bij ons is overgedragen gaan de boeien
af en starten wij bij GGz Breburg met de
afgesproken behandeling.

Parkeerbeleid
We hadden hoop dat we u deze keer
uitgebreider zouden kunnen vertellen
hoe de uitvoering van ons parkeerbeleid
zal worden. Op dit moment is er nog een
enquête gaande onder het personeel om te
inventarisaren op welke manier medewerkers straks naar de Jan Wierhof willen
komen. De volgende keer zeker meer over
dit onderwerp.

Groenvoorziening
Zoals reeds beschreven is de groenvoorziening weer up to date. Nu willen we op
verschillende plaatsen rondom het gebouw
starten met nieuwe aanplant. Dat zal in de
komende periode gaan plaats vinden.

Justitie
Heeft GGz Breburg ook cliënten opgenomen die verwezen zijn door justitie?
Deze vraag kregen we omdat een opmerkzame buurtbewoner een busje had
gezien van de Dienst Justitiële Inrichtingen
(DJI). Uit dit busje kwam een geboeide man
die vervolgens het gebouw werd binnen
gebracht. Hieruit zou je kunnen concluderen dat dit een plaatsing is van justitie. Het
is echter anders. Het gebeurt soms, nadat
een cliënt een straf heeft uitgezeten, dat
er nog behoefte is aan een behandeling
in een GGz-instelling zoals GGz Breburg.
Dat gebeurt soms vrijwillig en soms via een
zogenaamde rechterlijke machtiging.
Laatstgenoemde verklaring heeft
rechtstreeks te maken met de psychiatrische problematiek en niet met het daarvoor gepleegde misdrijf.

Vragen of meldingen
Als u vragen heeft, als u iets wilt melden of
als u een klacht heeft over overlast op of
rond Jan Wierhof, dan kunt u op verschillende manieren hierover met ons contact
opnemen:
Via de receptie, via ( 088 01 61 616 of via
7 meldingenjanwierhof@ggzbreburg.nl.
Wij spannen ons in om uw vraag, melding
of klacht zo snel en adequaat mogelijk af te
handelen.
Als u bij uw melding uw gegevens (naam,
telefoonnummer, mailadres) achterlaat, dan
houden wij u op de hoogte van de afhandeling.
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Ik zou maar vrij nemen op donderdag 27 april 2017 als Armhoef bewoner. Het verhaal gaat dat koning Willem-Alexander en de hele koninklijke reut ervoor kiest zijn vijftigste verjaardag in Armhoef te
vieren. De stad waar zijn koninklijke oog op is gevallen biedt zoveel variatie, dat het niet te doen is om
daar een keuze uit te maken. Daarom schijnt hij tegen zijn Máxima gezegd te hebben: die Armhoefse
Akkers, dat lijkt me wel leuk. Vlakbij Koningshoeven waar een van zijn voorvaderen, Willem II ooit
de legendarische uitspraak gedaan heeft: “Hier voel ik mij vrij, hier adem ik de gezonde, versterkende
en verfrissende lucht.”
Inmiddels lijkt een en ander met de RVD kortgesloten en het programma in de Armhoef is rond.
Compact en overzichtelijk. Net als de wijk zelf. Ze komen aan met De Groene Draeck, voor met
voor het eerst Amalia aan het roer, want je kunt niet vroeg genoeg beginnen. Ze legt hem keurig
aan bij Rijkswaterstaat. Eigenlijk mogen daar geen particuliere boten aanleggen, maar de koning
en de kroonprinses mogen nou eenmaal alles in dit land. Nou ja, bijna alles. Natuurlijk staan daar
dan de burgemeester, de commissaris van de koning en de voorzitter van de buurtraad om hen te
verwelkomen. Mooie bloemen van Claartje Blossom. En vast een mooie doos bonbons van Huize
Geers. Wie weet wordt ie wel hofleverancier. In zo’n vrouwenhuishouden zal chocolade wel hoog
op de lijst staan. De koning wilde eigenlijk het liefst meteen naar Café Zomerlust, maar dat gaan
we niet doen majesteit. Dat komt later. Omdat we de beroerdste niet zijn en niet alles voor onszelf
willen houden wandelen we naar de Piushaven. Onderweg toch nog maar een beetje koekhappen,
zaklopen en wc-pot gooien, zodat we niet achteraf te horen krijgen dat we dat vergeten zijn.
Bij de stadstuin hijsen we de familie in een overall, zodat ze even wat spitwerk kunnen doen. Dat is
goed voor het imago, Michelle Obama doet niet anders in de tuin van het Witte Huis is Washington.
Even een Spaans hapje bij Doncurado en dan rechtsomkeert naar de Armhoef.Omdat de magen van
de drie jonge koninklijke dames al rammelen, eerst even snel naar Van Gool en Chopin. De enige
plek in het koninkrijk waar twee fritestenten naast elkaar zitten. Dan naar de andere kant van de
Ringbaan naar Jan Wier waar het wereldrecord koninklijke familie rondleiden wordt verbeterd. In
het Klassetheater zijn enige performances. De familie vindt Jacques Mees –onze eigen Bob Dylan,
dus Nobelprijs winnaar- meer dan fantastisch. Maar we moeten verder majesteit !
Bij ‘Te Koop’ een bescheiden glaasje bubbels die buurman Sander van wereldbubbels.nl heeft ingevlogen uit Argentinië: La Linda. Dat kikkert de koningin lekker op. De smaak van thuis. Fluisterend
bestelt ze twee doosjes van twaalf. “Wanneer gaan we nou naar Zomerlust?”, vraagt de majesteit.
“Als we onze Poolse vrienden in het klooster bezocht hebben, want die horen er ook bij.” Daar
is een welkome ontvangst en dan op naar Zomerlust. Daar is een speciale koninklijke pubquiz die
glansrijk gewonnen wordt door de familie Van Oranje. Want dat hadden we zo afgesproken. Zodat
onze juichkoning een keer voor zichzelf kon juichen. Dat is ook weleens een keer leuk voor hem.
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Ontwikkeling van Broekstraat 8 tot ‘d’n Abeel’
Paul en Anita van Abeelen hebben de boerderij aan de Broekstraat 8 in Moerenburg
gekocht. Zij hebben grootse plannen voor de renovatie en deels sloop van de bestaande boerderij en oude stallen. Op 28 september hebben zij de plannen getoond
aan de buurtbewoners en leden van de Werkgroep Behoud Moerenburg.
wilgen, boomgaard, vijver, insectenhotel
etcetera. Daarnaast weidegebieden ten
behoeve van paarden en schapen.

De boerderij wordt in originele staat helemaal verbouwd, waarbij de voorgevel en de
rechter zijgevel behouden blijven. Daarnaast wordt de huidige schuur herbouwd
waarbij gebruik wordt gemaakt van de originele spanten. Hierdoor blijft de oorspronkelijke uitstraling van het geheel behouden
en vormt het met de boerderij Broekstraat 6
een prachtig ensemble.

Bed & Breakfast
In de nieuw te bouwen stal wordt tevens
een Bed & Breakfast geïntegreerd die
specifiek bedoeld is voor de doelgroep van
menners; mensen die met paard en koets
erop uit willen trekken. Deze menners
kunnen de paardenstallen gebruiken en
overnachten in de B&B. Van hieruit kunnen
ze meerdaagse tochten maken.
In de plannen is ook een educatief element
opgenomen, waarbij natuur het centrale
thema vormt. Daarnaast is het voornemen
een zitbank te situeren ter hoogte van
de Oisterwijksebaan voor wandelaars en
fietsers.
Bijzonder is het creëren van een zorgcomponent in een huiselijke omgeving voor
oudere (demente) mensen die hierdoor de
gelegenheid krijgen om dieren te verzorgen
of bijvoorbeeld de tuin bij te houden.

Perceel
Aan de plannen is een uitgebreid bouw- en
cultuurhistorisch onderzoek vooraf gegaan.
Hieruit zijn waardevolle elementen naar
voren gekomen die zo veel als mogelijk
zullen worden gerespecteerd en gespaard.
Hoofduitgangspunt is dat de boerderij en
de tuin/weide volledig worden ingepast in
het landschap Moerenburg. Het betekent
ook, dat een aantal zwaar verouderde
gebouwen worden herbouwd of helemaal
verdwijnen. Op de plaats van de huidige
koestal komt een geheel nieuwe, kleinere
- korter en smallere - stal terug. In deze
stal komen 2 paarden, 4-6 schapen en ca.
6 kippen. Hier wordt met name ook gekeken of onderdak geboden kan worden aan
uilen, vleermuizen e.d. De open schuur en
oude kalverstal komen geheel te vervallen.
Hierdoor ontstaat op het gehele perceel
een behoorlijke ‘ontstening’ en duidelijk
meer fysieke ruimte.
Overigens wordt voor het totale perceel
momenteel een ontwerp gemaakt dat past
in het landschap met bijvoorbeeld knot-

Nadat alles is gerealiseerd is het de bedoeling dat de uitstraling ervan is alsof het
geheel er altijd al heeft gestaan, al is het
dan wel voorzien van een nieuw rieten dak
en verf.
Als de planning loopt zoals verwacht, dan
zal de verbouwing in april 2017 kunnen
starten. De familie Van Abeelen hoopt
uiterlijk met Kerst 2018 in Moerenburg te
wonen.

Heruitgave is nog verkrijgbaar 				

Corin Sweegers

Een hebbedingetje ‘tussen zomerlust en weemoed van haven tot spoor’ voor (oud)
wijkbewoners. Een boekje met veel foto’s van de Sint Josephstraat, de wijken Armhoefse Akkers en Hoogvenne. Echt een cadeautje voor in de schoen.
met het Stadsmuseum Tilburg. Het betreft
een ontdekkingstocht door de wijken Armhoefse Akkers en Hoogvenne aan de hand

In 2007 is de gids ‘tussen weemoed en
zomerlust, van haven tot spoor’ uitgegeven
door Stichting Straat eo in samenwerking
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van talloze beziens- en wetenswaardigheden. Deze gids van ruim 80 bladzijden is
op initiatief van Klaartje van Beerendonk
(BLossom) opnieuw uitgegeven. Auteur
Berry van Oudheusden actualiseerde de
inhoud met nieuwe teksten en foto’s.
De boekjes zijn verkrijgbaar bij Blossom
Bloembinders in de Armhoefstraat 44 voor
€ 10 per exemplaar. U kunt ook een mail
sturen naar 7 secretariaat@menwedstrijd.nl
voor een bestelling, dan zorgen we ervoor
dat het boek in overleg bij u komt, eventueel met verzendkosten, of af te halen.

Longa op weg naar NLC 					

Jaap van Loon

De dip van nog geen twee jaar geleden lijkt passé bij Longa. Nieuwe leden stromen
toe, gelokt door de riant uitgebreide accommodatie aan de Spoordijk. Ook de vorming
van de nieuwe voetbalclub: Noad-Longa-Combinatie (NLC) vordert gestaag.
Voor voorzitter Niels Hesselberth is het
echter nog geen tijd om op zijn lauweren
te gaan rusten: “Ik houd mezelf met wel
honderd dingen bezig, maar in feite zijn we
met z’n allen bezig met wel een paar duizend zaken. Veel daarvan gebeurt gelukkig
zonder dat ik er echt weet van heb. Veel
clubleden werken hieraan dus mee, maar
we hebben er eigenlijk nog meer nodig!
Groter worden is mooi, maar brengt ook
weer (luxe) problemen met zich mee.”

Op 29 september jl. ondertekenden Niels
Hesselberth, voorzitter van Longa en Theo
Janssen, voorzitter van Noad het stappenplan voor de beoogde fusie in juni 2017

Groei
“Aan het begin van dit seizoen groeiden we
bijvoorbeeld van 2 naar 5 meisjesteams,
doordat – vooruitlopend op de fusie – de
meisjes van Noad en Longa zijn samengevoegd. We kregen er twee seniorenteams
bij en twee hebben we vooralsnog moeten
afwijzen, omdat we dat organisatorisch niet
rond kregen. Die organisatie is toch een
ding. Voor de try-outs met jeugd hadden we
vorig jaar 20 deelnemers en nu 80! Daarvoor hebben we nu extra trainers nodig,
want we willen toch per groepje van 6 een
trainer hebben. Ook het aantal activiteiten
voor deze try-outs zullen we noodgedwongen wat terug moeten brengen, omdat er
nu al een ruimtetekort dreigt. Maar, ik noem

dat luxe problemen!”
Veiligheid
Ruimtetekort? Je zou toch zeggen, dat
Noad nu over heel wat speelvelden kan
beschikken.
Niels: ‘Natuurlijk, maar vergeet niet dat jong
Willem II hier ook dagelijks traint. Een veel
belangrijker issue vind ik de veiligheid. Het
terrein is te groot en er zijn teveel sleutels
in omloop en we merken weer een toename van diefstallen. Bij ons is al een paar
keer ingebroken, waardoor vernielingen zijn
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Niels: “Nee, we zijn met hetzelfde enthousiasme doorgegaan met het regelen van
enorm veel zaken die noodzakelijk zijn om
per 1 september 2017 officieel bij de KNVB
als NLC verder te kunnen gaan. Inderdaad
is dan nu de voorzitterspost van de NLC
vacant, maar daar besluiten we later in
gezamenlijkheid over. We liggen in ieder
geval nog goed op koers.”
Dat geldt in mindere mate voor de bouw
van de nieuwe kleedkamers en de kantine. Het hele dossier is door de gemeente
overgeheveld van het Sportbedrijf naar de
afdeling Sociaal en daardoor stokken de
plannen. “Ja, dat geeft toch vertraging,”
beaamt Niels. “Het zou fijn zijn als straks
alles zoveel als mogelijk is ondergebracht
in 1 gebouw. Dan zijn alle materialen
veiliger te beheren. De huidige kantine is
ook een sta in de weg voor de verkeersafhandeling. Het is daarbij nu al echt veel te
klein. Kom bijvoorbeeld maar eens op een
zaterdag kijken, dan puilt het hier uit.”

Nu nog aparte glaasjes, maar straks samen
de nieuwe voetbalclub T.S.V. NLC
aangericht en materiaal is gestolen, maar
ook het Sint Jorisgilde heeft hier last van.
En wat denk je van de weinige verlichting
voor en achter de kantine, waar spelers en
verkeer elkaar kruisen. Een enorm risico
voor onze pupillen, zeker nu het ’s avonds
al vroeg donker is.” En de heersende
onrust over de rubberen korrels op de
kunstgrasvelden? “Dat spul ligt hier ook en
is al jaren in gebruik, dit tot grote tevredenheid. Alleen als het erg warm weer is kun je
het ruiken, dus ik kan me voorstellen dat de
damp wel schadelijk zou kunnen zijn. We
hebben echter voor onze F-jes al een alternatief plan en bij wedstrijden kunnen we
ook deels uitwijken naar de andere velden
op ons terrein.”

“Maar,” zegt Niels, “we willen door! Ik zie
het als een enorme uitdaging om straks
de verschillende culturen en tradities van
Longa, Noad en Willem II goed te laten
integreren. Nu draaien de meisjes- en
damesteams al onder de nieuwe clubnaam
en dat is prima verlopen.
Natuurlijk zijn er nog wat afstemmingsprobleempjes met Willem II, maar zoals ik al
eerder zei: dat zijn luxe problemen. Daar
komen we wel uit.”

Stappenplan
Wat betreft het samengaan met Noad, ligt
er een stappenplan dat tot nu toe goed
gevolgd kan worden. Bij Noad vond recent
een wisseling van voorzitter plaats, maar
dat heeft geen gevolgen voor de fusie.

Internationaal bezoek voor Familie Fonken		

Corin Sweegers

Op 30 september jl. bezocht een delegatie van 32 mensen uit maar liefst acht verschillende landen - Canada, Uganda, Kenia, Turkije, Indonesië, Pakistan, Tunesië, Tanzania
- de boerderij van Kees en Ellie Fonken aan de Broekstraat in Moerenburg.
De groep bestond uit mensen die nauw
betrokken zijn bij de landbouw, als student,
agrarisch ondernemer of beleidsmedewerker. Onder begeleiding van mensen van de
Universiteit van Wageningen komen zij in
Nederland diverse bedrijven bekijken om te
zien hoe het systeem van de coöperaties
werkt en of deze vorm van samenwer-king

ook voor hen mogelijk zou kunnen zijn.
Melkrobot
Al zeker zes jaar komt in september een
bus uit Wageningen om onder andere bij
Fonken op de boerderij te kijken hoe men
hier werkt. “Boer Fonken legt dan op zijn
beste Engels uit wat de voordelen van
25

coöperatief samenwerken
zijn”, zegt Kees al lachend.
“Ellie neemt gelukkig het
deel van de ‘Klasseboeren’
voor haar rekening tijdens
de rondleiding. Het is
hartstikke leuk om te doen.
De mensen stellen leuke
vragen en kijken hun ogen
uit bij de melkrobot. Vele
schrikken van de investering die we hiervoor gedaan
hebben. Bij de Canadezen
is een melkrobot wel bekend, maar bij de meeste
bezoekers niet. Canadezen
zijn er trouwens ook maar
Een deel van de internationale bezoekersgroep
zelden bij, want daar wordt
al coöperatief samengewerkt. In veel Afriinkoop gezamenlijk te regelen, waardoor de
kaanse landen echter is de landbouw nog
inkoopprijzen omlaag kunnen worden gezwaar onder ontwikkeld.”
drukt, maar ook om de verkoopprijs van de
In die zes jaar heeft Kees aan de steeds
melk op langere termijn zo stabiel mogelijk
andere bezoekers nog niet kunnen merken
te houden. Die stabiliteit hebben de boeren
dat er al veel verbeterd is in de landbouw in
hard nodig en de coöperatie zorgt er tevens
met name de Afrikaanse landen. Steevast
voor dat de financiële opbrengst bij de
als de bezoekers de kinderen van Kees
boeren terecht komt. Dat is wereldwijd nog
en Ellie op het bedrijf zien zeggen ze: “zo,
lang niet voor elkaar. Voorbeelden van die
voor jullie is dit straks een mooi bedrijf. Dat
samenwerking in Nederland zijn bv. Rabowillen jullie natuurlijk wel overnemen.” Maar
bank, Interpolis, Campina, CRV (coöperatie
het is nog lang niet zeker dat een van de
Rundveehouders), voerleveranciers enz.
kinderen dit ook gaat doen en dat begrijpen
Het nadeel van deze coöperaties is dat ze
de internationale bezoekers dan weer niet.
te groot worden. Hierdoor wordt de binding
met de leden slechter. Alle eigendommen
Coöperatieve samenwerking
van bijvoorbeeld de Campina zijn van de
In Nederland wordt al zeker 100 jaar
leden. Je kunt ook alleen lid worden als je
gewerkt met coöperaties met als doel de
melk produceert.

WijQuiz
Zorg dat je erbij bent en ‘Save the Date!’
20 mei 2017 WijQuiz vanaf ± 18.00 uur.
10 juni 2017 Uitslag en bekendmaking van de
Winnaars tijdens de feestavond
Wordt vervolgd!
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Volleybal spelen in onze wijk
Al meer dan 25 jaar spelen we elke donderdagavond van 20.30 tot 22.00 uur volleybal
in een mooie zaal midden in onze wijk.
We zijn op zoek naar versterking van onze club met enkele leden omdat er helaas een paar
volleyballers door blessures en/of drukke werkzaamheden zijn afgehaakt. De gezelligheid
staat bij onze club voorop en dat betekent ook de mogelijkheid van een derde helft in onze
stamkroeg om de dorst te lessen. Er worden vooral onderlinge partijtjes gespeeld. We doen
niet mee aan de recreantencompetitie, maar we zijn wel lekker samen intensief aan het
sporten.
Bij het jaarlijkse wijkvolleybaltoernooi zijn er steeds meer teams die zich inschrijven. Daar
moeten toch zeker een paar buurtgenoten bij zijn die regelmatig volleybal willen spelen!
Mocht je niet elke week kunnen, ook geen probleem dat geldt voor meerdere volleyballers,
we zijn heel flexibel. Kom gerust de sfeer eens proeven door een of meerdere keren een
balletje mee te slaan en te ervaren of het niveau bij jou past.Neem daarvoor contact op met
Cor Jacobs ( (013) 542 03 50 of 7 cor.jacobs@home.nl.

Computerles voor senioren
Het Senioren Netwerk Armhoefse Akkers komt regelmatig senioren tegen die niet goed
overweg kunnen met een computer of tablet. Dit hoeft op zich geen probleem te zijn, maar
misschien hoort u bij deze mensen en wilt u er graag wat aan doen. Dan zou een cursus
basisvaardigheden een goed idee zijn. Er zijn verschillende van deze cursussen in de stad,
maar we vragen ons af of er interesse is voor een cursus in onze wijk. Dit zou dan gaan om
les op de eigen laptop of tablet.
Om te inventariseren hoe de belangstelling hiervoor is, vragen we u om de onderstaande bon
in te vullen en in te leveren op J.P. Coenstraat 34a. Doe dit vóór 15 december a.s. U geeft
zich nog nergens voor op, het is alleen om te kijken of we iets gaan organiseren of alleen
doorverwijzen. We kunnen nog niet beloven dat de wijkcursus zeker gaat plaatsvinden, maar
bij veel interesse gaan we zeker ons best ervoor doen.
Als u de bon heeft ingevuld, houden we u natuurlijk op de hoogte.
Groeten van het Senioren Netwerk
Ja, ik heb interesse in een cursus basisvaardigheden op de computer of tablet.
Kruis aan wat van toepassing is:
0 Ik vind het voldoende om informatie te krijgen over bestaande cursussen die op
verschillende plaatsen in de stad plaatsvinden.
0 Ik wil liever meedoen aan een cursus in onze eigen wijk. Een cursus op een andere plaats
zal ik niet zo snel bezoeken.
Ik heb wel / niet een eigen laptop of tablet die ik kan gebruiken.
Naam: ..........................................................................................................................................
Adres:..........................................................................................................................................
Stop deze bon vóór 15 december a.s. in de brievenbus op J.P. Coenstraat 34a.
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Electrische duo-fiets te leen
Via het Fonds Nuts Ohra, hebben de cliënten van het RIBW Brabant, wonend op de
Werf, het grote geluk gehad om een elektrische duo-fiets te krijgen. Vanaf februari is
deze te leen.
Op een duo-fiets zitten de bestuurder en bijrijder naast elkaar. Deze fiets is daarom heel erg
geschikt voor mensen die niet meer zelfstandig aan het verkeer kunnen deelnemen. Met een
elektromotor heeft de fiets een trapondersteuning
waardoor de fiets licht, wendbaar en harstikke fijn is om er
toch weer eens samen op uit te kunnen!
Natuurlijk zijn we ongelofelijk blij met deze fiets! Maar we
willen ook graag buurtbewoners van de Armhoefse
Akkers, de kans geven om ook kosteloos gebruik te
maken van deze fiets. We willen deze fiets dan ook ter
beschikking stellen van wijkbewoners die dankzij deze
fiets, toch weer een fietstochtje kunnen gaan maken. Wanneer je interesse hebt in het lenen
van de duo-fiets, wees welkom om contact op te nemen met een van de collega’s van Team
Oost RIBW Brabant op het nummer ( 06 224 553 14
De fiets wordt nu gemaakt, en we verwachten de fiets vanaf begin februari zeker in ons bezit
te hebben. Hopelijk hebben we dan vanaf die tijd, met de hele wijk veel plezier van deze
bijzondere fiets!
Sanne Raaijmakers

Op eigen verzoek is Lieve v.d. Berg gestopt met haar werkzaamheden als wijkagent in
Armhoef-Hoogvenne. Marco van Raak is haar vervanger. Hij is hiervoor wijkagent geweest
van Korvel en St-Anna. Contactgegevens vindt u achterin op de informatiepagina’s. In een
volgende uitgave stellen we hem voor.
Heel Armhoef zingt: op zaterdag 12 november tijdens het liedjescafé in de Pelgrimhoeve.
Leuk voor iedereen vanaf 18 jaar, met zowel moderne liedjes als evergreens. Komen jullie
ook? De deur gaat om 20.00 uur open en een half uurtje later begint het zingen.
Het Alzheimer Café organiseert dinsdag 13 november van 20.00 tot 21.30 uur een lezing
met als titel ‘Wat is dementie?’ Gastspreker is Arjan Videler, psycholoog/psychotherapeut
GGz Breburg. Locatie: Nelson Mandelahof, Korvelplein 60. Aanmelden is niet nodig en de
toegang is gratis. Info: ( (013) 544 94 66 of 7 riafeiter@home.nl. Voorafgaand en in de
pauze is de geheugenwinkel geopend.
Zes cateraars bieden t/m 18 december hun specialiteiten aan in Food Hall 88. Wekelijks
zal een andere cateraar zich hierbij voegen en daarmee de food line-up aanvullen. Van
complete gerechten, tot borrelhapjes en van taart tot bier van de lokale brouwerij. Naast
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het lekkers, is er ieder weekend muziek. Openingstijden: vrijdag van 17.00 tot middernacht
en op zaterdag zelfs al een uurtje eerder. Op zondag van 14.00 – 20.00 uur in hal 88 in de
Spoorzone.
In de loop van 2017 worden delen van het havenpark aan de zuidzijde van de Piushaven
gerealiseerd. Tijdens deze werkzaamheden wordt een verbinding tussen Jeruzalem en de
Werf gemaakt met een handbediend pontje, dat ter hoogte van de Twentestraat komt.
Er zijn opstapmogelijkheden aan beide zijden van de havenarm. Het pontje is bedoeld voor
voetgangers en fietsers. Het beheer van het pontje wordt in de komende periode verder
uitgewerkt. Met de opening van het havenseizoen 2017 moet het pontje in gebruik zijn.
Oud wijkgenoot Jaap Rietveld viert volgend jaar zijn 70e verjaardag in onze wijk waarin
hij is opgegroeid en op de Don Bosco school zat. Hij woont inmiddels alweer bijna 50 jaar
in Canada en hij zou het leuk vinden om op 20 mei in de Pelgrimhoeve vanaf 20.00 uur
mensen te ontmoeten die in 1946, ’47 of ’48 geboren zijn.
In het Peerke Donders Museum is momenteel een tentoonstelling over Maria. De expositie gaat in zijn algemeenheid over de verering van Maria in Tilburg en de betekenis van
Maria tijdens de bevrijding in het bijzonder. Ook is er veel aandacht voor Onze Lieve Vrouw
Altijd Durende Bijstand. De tentoonstelling duurt in ieder geval 3 maanden en is te bezoeken
op woensdag en zondag van tot 13.00 tot 17.00 uur. Andere dagen kan ook.
Geïnteresseerden kunnen een mail sturen naar7 info@peerkedonders.nl of kijk op
: www.peerkedonders.nl.
GGz Breburg is samen met andere organisaties een regionaal suïcidepreventie project
in Noord-Brabant gestart. Doel ervan is om het aantal zelfdodingen in Brabant met 20% te
laten dalen. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de afd. Communicatie,
( 088 016 71 60 of via 7 communicatie@ggzbreburg.nl.

Tijd voor veiligheid

					

Debbie de Weijer

Het laatste weekend van oktober is de klok verzet en leven we weer in de wintertijd,
oftewel onze ‘gewone tijd’. Dit betekent dat de daglichtperiode een uur opschuift,
waardoor het ’s ochtends eerder licht is en ’s avonds eerder donker. Hierdoor moeten
we ook extra denken aan de veiligheid in en rondom onze huizen. Inbrekers komen
namelijk meestal wanneer de kans kleiner is dat ze gezien worden, dus wanneer de
zon onder is.
Binnen onze wijk kijken buurtbewoners
vaak goed om zich heen (sociale controle).
Ook surveilleert de politie geregeld door
de wijk en lopen er BOA’s (buitengewoon
opsporingsambtenaar) rond. Daarnaast
loopt de buurtpreventie 5x per week op
wisselende tijden een ronde door zowel
Hoogvenne als de Armhoefse Akker. Maar
wat kunnen we zelf doen nog meer doen
om de kans op een woninginbraak zo klein
mogelijk te houden?
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Inbraakkans verkleinen
Zorg dat u geen grote hoeveelheid geld in
huis hebt en zorg voor voldoende verlichting
om uw woning. Ladders, containers of andere hulpmiddelen die bij uw woning staan,
kunnen het inbrekers makkelijk maken om
naar binnen te klimmen. Zet deze dus weg.
Breng uw buren op de hoogte als u op
vakantie gaat, zij kunnen een oogje in het
zeil houden en ervoor zorgen dat uw woning er ‘bewoond’ uitziet (geen post achter
de voordeur, af en toe gordijnen openen
en sluiten, met een tijdschakelaar het licht
aan laten gaan, vraag of een buurtbewoner
de auto geregeld op uw inrit zet en regel
oppas aan huis voor uw huisdieren). Ook
is het raadzaam om niet op social media te
melden dat u op vakantie gaat en uw locatiemelder (GPS) uit te zetten.
Alarmsysteem
Een alarmsysteem kan een zinvolle aanvulling zijn op maatregelen die u al heeft
genomen. De aanwezigheid van een alarmsysteem, bijvoorbeeld kenbaar gemaakt
door een sticker op het raam, schrikt inbrekers vaak af. Let op dat de camera alleen
opnamen mag maken van uw eigendom
en in principe niet van de openbare weg.
Soms is echter enige overlap onvermijdelijk,
maar u bent dan wel verplicht om duidelijk
zichtbaar te vermelden dat er camerabeveiliging aanwezig is (bijvoorbeeld een sticker
of bordje bij de toegangsdeur).
Om het inbrekers niet gemakkelijk te maken
om binnen te komen, is het raadzaam om
altijd de deur op slot te doen en de sleutel

uit het slot te halen. Zo kunnen ze bijvoorbeeld niet ‘hengelen’ via de brievenbus.
Denk ook aan het sluiten van de achterdeur
om insluipers tegen te gaan. Plaats verder
anti-inbraak-strips op ramen en deuren en
zorg voor goedgekeurde sloten met bijbehorend bouwbeslag.
Babbeltruc
Inbrekers kunnen aanbellen met een
smoesje en zo uw huis binnenkomen.
Wees gezond wantrouwig aan de deur: doe
nooit zomaar open voor onbekenden of
vraag naar identiteitsbewijs! Handel zoveel
mogelijk bij de deur af en als u iets binnen
moet pakken, sluit ondertussen de voordeur.
Of monteer een kierstandhouder, waardoor
de deur niet verder open kan.
Tenslotte is het raadzaam om van uw
kostbare goederen foto’s te maken of de
nummers te noteren. Vergeet ook het
serie- en framenummer van het fietsenpark
niet. Mochten deze toch nog weggehaald
worden, dan is het fijn om precies te weten
om welke spullen het gaat. Deze en meer
tips kunt u nalezen op : politie.nl.
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Hondenoppas gezocht
Zo nu en dan moet ik een dagje weg en zoek daarvoor een oppas voor twee honden.Zodat zij op tijd naar buiten kunnen en een speelkameraadje hebben. Het gaat
om een dwergteckel (10 jaar) en een Portugese waterhond (1 jaar).
Bel naar ( 06 511 218 70.
Saxofoon- en klarinetles aangeboden op Carré
Alle mogelijke stijlen, met of zonder notenschrift. Ook akkoordenleer en improvisatie. Gratis proefles. Tarief: € 17,-- per 45 minuten. Bel met Rik Meesters
( 06 245 388 75. Of mail naar 7 mastersmusic@hotmail.com.
Werkster gevraagd
Voor 3 uur per week. (een ochtend) Locatie: Bosscheweg in Tilburg. Bel voor een
afspraak met Nettie ( 06 227 540 84.
Te huur een overdekte stalingsplaats
Voor camper of caravan aan de Bosscheweg. Plaats aan de voorkant open en is
6 bij 4 meter dat is groot genoeg voor een flinke caravan c.q. camper. Te huur tot
eind juni 2017 voor 250 euro verlenging mogelijk. Interesse? Bel ( 06 154 137 73.
Muzieklessen
Basgitaar, contrabas, gitaar piano en tuba. Kees van de Ven Muziek, Carré 37,
( 06 156 214 70, 7 keesvandevenmuziek@hotmail.com
Te huur garagebox
In de Lanciersstraat, info Ruud ( 06 269 000 15.
Piano- en zangschool ‘Pop/Jazz/Klassiek’
Docenten Arno Aerts en Wil van Leijsen.
: www.wilvanleijsen.nl ( [013] 544 54 55 of 7 arnoaerts1@home.nl.
Leer Spaans
In uw eigen tempo, wanneer het u uitkomt en dicht bij thuis (Tilburg Centrum).
Alleen, met z’n tweeën of in kleine groepen. Lessen worden gegeven door bevoegde Spaanstalige docente met zeer goede beheersing van de Nederlandse taal.
Wilt u flexibel leren met persoonlijke aandacht?
Reageer snel! ( 06 303 446 55 of 7 spaanseles@ziggo.nl Hasta pronto!
Carport te huur
Huur € 40,-- per maand. Hoek J.P. Coenstraat/Armhoefstraat. ( 06 400 260 53
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BUURTAGENDA
Moerenburg
Nationale Natuurwerkdag

5 nov.

Vanaf 09.00 uur

6 nov.

12.00 – 17.00 uur

Carré
Open Atelierdag van daar werkende kunstenaars

6 nov.

12.30 – 13.30 uur

Moerenburg
Gratis wandeling met Gert Brunink (start bij Buitenom)

6 nov.

14.00 – 16.30 uur

Buitenom, Broekstraat 4 in Moerenburg
Inspiratie Café

7 nov.

Vanaf 20.00 uur

Café Zomerlust
Spellenavond Ludens 013

9 nov.

Vanaf 17.30 uur

Pelgrimhoeve
Seniorendiner

12 nov.

Vanaf 20.00 uur

Pelgrimhoeve
lekker meezingen in het Liedjes Café

13 nov.

Vanaf 10.45 uur

De Holle Boom
Samen liedjes zingen bij de intocht van Sinterklaas

19 nov.

Vanaf 10.00 uur

Takkenbende
Hulp bij het planten van hagen en fruitbomen

5 dec.

wisselend

Overal in de Armhoefse Akkers
Sinterklaas zorgt voor rijk gevulde schoentjes

INFORMATIE

Ø Buurtkrant
Eindredactie
Advertenties

E-mail: armhoefseakkers@gmail.com
Jaap van Loon
Anneke v.d. Avoird

Spoorlaan 2
Bosscheweg 192

( 536 09 65
( 542 30 65

Ø Buurtkrant

Lout Donders (Donlog), Gerben van Eeuwijk, Joost Ketelaars
(bezorging), Toine Kocx (foto’s), Corin Sweegers, Debbie de
Weijer, Anne-Marie Smulders (In the picture), Rob Ysebaert (layout).

Ø Reacties

Deadline kopij volgend nummer:
Verschijningsdatum rond:

medewerkers

Buurtkrant

26 november
9 december

Klachten over bezorging van uw buurtkrant, of storende fouten?
Meld het via 7 armhoefseakkers@gmail.com

Ø Buurtraad

E-mail: 7 buurtraad@armhoefseakkers.nl
Postadres:
J.P. Coenstraat 34a,
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5018 CT Tilburg

Voorzitter

Ø Buurtraad
leden

Lout Donders

J.P. Coenstraat 9

( 543 88 68

Gijs Bakkers ( 06 185 136 14, Yvette Eshuis ( 06 474 931 61,
Erwin Jacobs ( 590 40 00, Hein Jacobs ( 542 61 10, Ineke van
Kasteren ( 544 67 83, Mascha Meulenbroek ( 06 133 703 94,
Esther Naeyé ( 06 531 914 11, Remco Westhoek ( 535 70 08.
Eerstvolgende vergadering 8 november. Aanvang 20.00 uur in de
Buurtraadruimte Van Heutszstraat 1a. Aanbellen bij Buurtraad/
prikpost. Je bent welkom.

Ø Wijkagent

Er is geen vast spreekuur meer. De wijkagent maakt liever een
persoonlijke afspraak. Bel: ( 0900 8844, of mail naar:
7 Wijkagenten-armhoef-hoogvenne.tilburg-centrum@politie.nl

Ø Bloedafname

Diagnostiek Brabant, iedere donderdag van 09.30 -10.00 uur (met
e
alle formulieren) in de ruimte van de Buurtraad,1 verdieping. Van
Heutszstraat 1a. Aanbellen bij de Buurtraad/prikpost. Meer info:
: www.diagnostiekbrabant.nl of ( 539 36 36.
SHL-groep: iedere ochtend op werkdagen van 08.00 -10.30 uur in
het Gezondheidscentrum Piushaven, Prinsenhoeven 22.

Ø Wijkzuster

Ilse Oldenkotte is de wijkzuster van Surplus in onze wijk. Zij is
bereikbaar via ( 06 238 420 94 of via de Wijkzustertelefoon van
de Kruisvereniging Midden-Brabant ( (013) 455 06 02.

Ø Thebe wijkzorg

Het buurtteam Prinsenhoeven met wijkverpleegkundigen en
verzorgenden van Thebe Thuiszorg verleent zorg aan huis in
onze wijk. Adres: Prinsenhoeven 24. ( 088 11 76 804 (24 uur).

Ø AED-apparaat

Loudonstraat 2, terrein Jan Wier en Hogendriesstraat.
Leren omgaan met AED? Mail naar 7 p.van.erp@ziggo.nl.

Ø Ouderenzorg

Spreekuur in Gezondheidscentrum Piushaven op dinsdag en
donderdag van 08.30-10.30 uur. Prinsenhoeven 24, ( 544 65 44.

Ø Senioren Netwerk

Informatie bij ouderenwerker Kitty Lumens, ( 542 57 29. E-mail:
7 kittylumens@contourdetwern.nl

Ø Centraal Meldpunt

Voor klachten of opmerkingen over uw woonomgeving:
(14 013 of e-mail via de site : www.tilburg.nl.

Ø Overlast rond Jan

Voor vragen, klachten of meldingen betreffende overlast
rondom Jan Wier: : http://janwierhof.ggzbreburg.nl, ( 088
016 16 16 7 meldingenjanwierhof@ggzbreburg.nl of ga
naar de receptie van het Jan Wierhof.

Ø Meldpunt

Voor klachten of meldingen over het Waterpaviljoen in
Moerenburg: : www.dommel.nl/producten/klacht-indienen.html
( 0411 618 618.

Ø Misstanden in

Overlast meldt u via het Handhavingsteam Buitengebied: ( 0900
996 5432, of bij de politie: ( 0900 8844.

Marco van Raak

Armhoefse Akkers
Gemeente Tilburg
Wier / Meldpunt
GGz

Waterpaviljoen
Moerenburg
Moerenburg
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Schildersbedrijf Michel van Gemert
Voor al uw binnen- en buitenschilderwerk
Tevens ook kleine stukadoorwerken
30 jaar ervaring in onderhoudswerken en nieuwbouw
Vrijblijvende offerte
Eikenbosch 43
5056 GB Berkel-Enschot
Tel: 013 - 5367336
Mob.: 06 – 22790145
Winterschilder:
van oktober t/m februari 10% korting
34

De Werf 97
Verkoop vanaf 0,5% van de verkoopprijs
5018 CX Tilburg
Aankoop 10% van het verschil
T: 013 57 15 888
Hypotheken
M: 06 28 78 53 67
Taxaties
E: erikvanpoppel@wittewoningmakelaars.nl
I: www.wittewoningmakelaars.nl

Erik van Poppel, uw WitteWoning Makelaar Tilburg Armhoef

•
•
•
•
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DE FIJNSTE ELEKTRISCHE FIETS
KOOPT U BIJ RAP
Test
Test
winnaar winnaar

2016

Tegen inlevering advertentie gratis accu upgrade t.w.v. € 150
R A P CENTER TILBURG
Jules Verneweg 12A
(Indu s tr ie terrein Loven)
013 544 86 18

elektrische fietsen WWW.TRAPRAP.NL
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schilderwerk
wandafwerking
restauratieschilderwerk
hout- en marmerimitatie
decoratieve technieken

Frank Oerlemans

OERLEMANS
schildersbedrijf

Frans Erensstraat 44 5044 PM Tilburg
T 013 - 463 53 54 M 06 - 489 37 502
E info@oerlemansschildersbedrijf.nl
I www.oerlemansschildersbedrijf.nl
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  en	
  Heren	
  Kapsalon	
  
St.Josephstraat 85A
5017GD Tilburg
013 5435109

Ook kunt u hier
uw schoenen
afgeven voor reparatie.
	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  

SPORTEN BIJ WERE DI TILBURG
Bij Were Di Tilburg kunt u terecht voor hockey, tennis, jeu de boules en
beach-volleybal.
Were Di heeft een hockeywaterveld, 2 kunstgrasvelden, 6 all weather
tennisbanen, 8 jeu-de-boulesbanen en 4 beachvolleybalvelden.
U kunt nog lid worden. Voor info: kijk op de website
www.weredi-tilburg.nl U kunt ook een e-mailtje sturen naar
info@weredi-tilburg.nl, bellen op 543 22 86 (op maandag na 20.00 uur)
of zelf eens een kijkje komen nemen op ons prachtige sportcomplex.
Were Di Tilburg, IJsclubweg 2, Tilburg (achter het Bastion Hotel)
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